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MELLÉKLET 

Iránymutatás az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programon belüli 

inklúziós intézkedések végrehajtásához 

A Bizottság az e határozatban meghatározott inklúziós intézkedések végrehajtásával 

kapcsolatban – az érdekelt felekkel konzultálva – további részleteket tartalmazó, az Erasmus+ 

és az Európai Szolidaritási Testület program 2021–2027 közötti időszaka alatt kidolgozandó 

és frissítendő végrehajtási iránymutatásokat adhat ki.  

A következő iránymutatás a program rendes életciklusának részeként tovább fejleszthető és 

fokozatosan finomhangolható:  

1. A program referenciadokumentumai: A Bizottság iránymutatást nyújthat az 

érdekelt felek számára az inklúziót és a sokszínűséget célzó intézkedések 

végrehajtási módozatait illetően olyan dokumentumokban, mint a pályázati felhívás 

és a programútmutató, a projektjavaslatokat értékelő szakértőknek szóló 

iránymutatás, vagy a pályázati űrlap és más technikai dokumentumok, például a 

befogadásra és a sokszínűségre vonatkozó stratégia1.  

2. Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodáinak irányítása 

keretében végzett tevékenységek: időszakos értékelési folyamatuk részeként a 

nemzeti irodák tájékoztatást nyújtanak arról, hogy nemzeti terveik milyen hatást 

gyakorolnak az inklúzió és a sokféleség területén, valamint arról, hogy hogyan 

járulnak hozzá uniós szinten a programok inklúzióval és sokszínűséggel kapcsolatos 

általános célkitűzéseihez.  

3. Kommunikációs anyagok és stratégiai iránymutatások: A program 

referenciadokumentumain túlmenően a Bizottság további útmutatókat dolgozhat ki, 

amelyekben hasznos ajánlásokat, sikertörténeteket és bevált gyakorlatokat ismertet 

meg az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodáival, az Európai 

Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel (EACEA), a kedvezményezett 

szervezetekkel és a kevesebb lehetőséggel rendelkező potenciális résztvevőkkel, 

hogy magas színvonalon támogassa az inklúzióval és a sokszínűséggel kapcsolatos 

intézkedések végrehajtását, valamint hogy felhívja a figyelmet a különböző elérhető 

lehetőségekre. Ezeket az anyagokat és iránymutatásokat a terület érintett szereplőivel 

közösen kell kidolgozni.  

A Bizottság adott esetben a megfelelő végrehajtó struktúrák támogatásával biztosítja, hogy a 

második albekezdés 3. pontjában említett anyagok minél szélesebb körben legyenek 

elérhetőek. Ezt külön erre a célra szolgáló honlapokon, közösségimédia-csatornákon és egyéb 

kommunikációs formákon keresztül kell megvalósítani, hogy a potenciális 

kedvezményezettek és a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők megismerhessék a 

lehetőségeket és kellő információt szerezhessenek róluk, valamint hogy elő lehessen 

mozdítani a potenciális kedvezményezettek és a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők 

aktív szerepvállalását az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program közös alkotás 

keretében történő inkluzívabbá tétele érdekében.  

 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_hu 


